
Routebeschrijving fietstocht 
Vertrek bibliotheek Kessel Lo, Stadionlaan4 

Fietspad rond voetbalveld Sportpleinpad (opgelet: na de sportvelden loopt het pad verder door tussen de 

bomen en garages), in de Richard Valvekenstraat naar rechts, Diestesesteenweg oversteken, Elf 

Novemberlaan in, Gemeentestraat oversteken, Vrijheidsstraat, links de Verzoeningsstraat in, halte 

VREDEPLEIN (kleine speeltuin). 

 

Broederlijkheidsstraat naar rechts, in de Achturenstraat naar links, tot aan Eenmeilaan, straat oversteken 

en naar rechts vervolgen tot aan rond punt, sla de Domeinstraat in, eerste straat links Sparrenboslaan 

inslaan, aan T-punt rechts de Fazantenlaan in, eerste links Wielewaallaan in, straat gaat over in 

Patrijzenlaan, aan speeltuin halte EDELZANGERSLAAN. 

 

Vervolg in de Patrijzenlaan naar links, links de Waterlelielaan in, langs rechterkant Varenspad naar rond 

punt, van fietsknooppunt 81 naar richting 82, aan de Pleinstraat fietspad naar links tot op 

Aarschotsesteenweg, steek over naar links, direct aan rechterkant Vuntpad, op het eind van de velden de 

Van der Nootstraat inslaan naar links, op kruispunt links de Mothstraat in, op Weggevoerdenstraat naar 

links, eerste rechts Pastoor Bellonstraat, halte WIJGMAAL YMERIA. 

 

Vervolg verder in de Pastoor Bellonstraat, in de Sint Hadriannusstraat naar links, iets voorbij het kerkplein 

halte SINT HADRIANNUSSTRAAT. 

 

Aan kerkplein de Privaatweg in, vervolg richting fietsknooppunt 35, voorbij station Lijnloperspad (drie 

keer de Dijle oversteken) tot op de Aarschotsesteenweg naar rechts, rechts blijven, Dijle en Vaart 

oversteken, onder de spoorweg aan fietsknooppunt 93 naar rechts de Processiestraat, vervolg in Leopold 

Decouxlaan, 5de straat schuin linksaf Kapellelaan, op het einde van de straat halte KAPELLELAAN. 

 

Verder door in de Kapellelaan naar de Albert Woutersstraat, oversteken naar de Panoramalaan, op de 

Marguerite Lefeverelaan naar links tot aan de Vaart, volg nu fietsknooppunten 12 -10 -74, Celestijnenlaan 

oversteken, naar rechts door de tunnel, aan de verkeerslichten naar rechts, eerste links de Joos 

Florquinlaan, iets verder in de straat halte JOOS FLORQUINLAAN. 

 

Vervolg verder in de Joos Florquinlaan, aan de Jef van Hooflaan naar links, op T-punt rechts de Jos De 

Haeslaan in, op volgende T-punt links naar beneden, op de Oude Nijvelseweg naar rechts, steek de Sint-

Janbergsesteenweg over en vervolg naar links, oversteken aan de verkeerslichten (opgepast gevaarlijk 

kruispunt), vervolg verder tot op Sint-Reneldisplein, halte KAPELDREEF (kleine speeltuin). 



 

Vervolg verder richting fietsknooppunt 13 en 75, vervolg richting 73 tot op de Waversebaan aan de kerk, 

sla linksaf, steek de Naamsesteenweg over (zebrapad) en sla de Groenstraat in, eerste links de Stanislas De 

Rijcklaan, linksaf de omhoog Broekstraat in, eerste rechtsaf omhoog Paul van Ostaijenlaan, aan het park 

halte PAUL VAN OSTAIJENLAAN. 

 

Volhardinglaan naar beneden, Broekstraat naar links, de Beeklaan naar rechts, op de Hoveniersdreef naar 

links richting fietsknooppunt 73, aan het fietsknooppunt rechtdoor de Philipslaan in, derde straat links 

Spaanse Kroonlaan, aan speeltuin halte SPAANSE KROONLAAN. 

 

Verder door rijden naar Hoegaardsestraat, rechtsaf richting fietsknooppunt 11, na de tunnel naar de 

Koning Albertlaan, aan rond punt Jan Vranckxweg, linksaf Desire Mellaertsstraat, rechtsaf Stadionlaan, 

startpunt fietsroute. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7268282/recreatieve-fietsroute/fietsroute 

V.U.: Denise Vandevoort, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven 
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